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 چكيده

هاي دموكراسي است كه طيفي از انديـشمندان و متفكـران             ترين پايه   برابري سياسي يكي از محوري
هايي متفاوت اسالم سياسـي    اين گروه با استدالل.  جهان غرب، به تقابل آن با اسالم سياسي باور دارند

هـاي    تركيـه يكـي از نمونـه      .  انـد   را فاقد ظرفيت و توان الزم در تحقق برابري سياسي تلقـي كـرده     
گراي عدالت و توسعه، منطق تقابـل       رود كه رويكردها و اقدامات حزب اسالم شمار مي فرد به به منحصر

نوشته حاضر بـا رويكـردي     .  اسالم سياسي با اصول و مباني دموكراسي را با چالش مواجه ساخته است
تحليلي، عملكرد حزب عدالت و توسعه را در چگونگي تحقق اصل برابري سياسي به بحث          ـ  توصيفي

 ـ نژادي، اقدامات مذهبي و قومي ـ دينيهاي  نگارنده پس از شناسايي و معرفي گروه.  گذاشته است
حزب عدالت و توسعه را در دو دوره حاكميت اين حزب بر جامعه مسلمان تركيه، در دو حيطه نظري و        

هاي انتخاباتـي     در حوزه نظري، برابري سياسي در اساسنامه و بيانيه    .  عملي مورد مداقه قرار داده است
حزب بررسي و نشان داده شده كه برابري به وجهي عام مورد تاكيد رهبران حزب عـدالت و توسـعه               

هاي تحقق برابري سياسي چون حق انتخـاب،    در حيطه عملي نيز تجربيات حزب در عرصه.  بوده است
هاي مقالـه در ايـن        يافته.  حق انتخاب شدن و حق احراز مناصب سياسي، تحليل و ارزيابي شده است   

خصوص حاكي از عزم، اراده و اهتمام جدي حزب در تحقق و توسعه برابـري سياسـي در قلمروهـاي          
 . مورد بحث بوده است

 حزب عدالت و توسعه، برابري سياسي، حق انتخاب، حق احراز مناصب سياسي : واژگان كليدي
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 مقدمه

هاي نظام دموكراسي است؛ يعني همه افراد جامعه بايـد در برابـر قـانون          برابري از اركان و پايه
براسـاس  .  يكسان و برابر بوده، از حق شركت در وضع قوانين دولتي يا نقد آنهـا برخـوردار باشـند               

هـاي مختلـف      اصل برابري، بايد به تمامي اعضاي جامعه فرصـت كـافي داده شـود تـا در عرصـه                
طبـق ايـن اصـل،      .  خواهند دخالت كنند    سياسي، اقتصادي، آموزشي و پرورشي، به ميزاني كه مي   

ها داراي ارزش يكساني بوده و هيچ كس بر ديگري حقي ندارد، مگر آنكه او نـيز حقـي      همه انسان
طـور برابـر ارج       حكومت نه تنها به منافع مردم، بلكه بايد به نظرات آنان نيز به     . برعهده داشته باشد

 : رود كار مي هاي دموكراسي، برابري اغلب در يكي از تعاريف زير به در نظام 1 .نهد
عبارت است از حق برابر تمام شهروندان در مالكيت؛ يعني همه افراد از اين نظـر  :  برابري مدني

تواننـد    كه بايد از جان، مال و ناموسشان محافظت به عمل آيد، از حقي مساوي برخوردارند و مـي         
 . ها متوسل شوند هايي به دادگاه براي چنين محافظت
هـا و     در جايي است كه قانون يا عرف هيچ تمايز و امتياز رسمي بيـن گـروه      :  برابري اجتماعي

 . طبقات قائل نشود
هاي دارنده حواس پنجگانه يكـسان در بـدو           هايي است كه همه انسان شباهت:  برابري طبيعي

گذارنـد و در حالـت طبيعـي،          ها برهنه پا به عرصه جهـان مـي        همه انسان.  تولد واجد آنها هستند
 . هاي يكساني دارند هاي ذهني، اميال و خواسته هاي جسماني مشابه و احتماالً قابليت اندام

عبارت است از تالش در راستاي حذف تمامي امتيازات در ثـروت از طريـق          :  برابري اقتصادي
  2 .اختصاص سهم مساوي براي هر زن و مرد در مواهب دنيوي

كم تمام شهروندان بالغ مرد، سهم يكساني در نحوه         اينكه همه شهروندان يا دست:  برابري سياسي
اداره امور جامعه و در احراز هر پستي دارند؛ البته سن، تحصيالت و عدم آلودگي به مفاسد از شروط آن 

كسي حق ندارد بيش   بدين معنا كه هيچ در برابري سياسي، هر فردي بايد يك راي داشته باشد؛.  است
طور مساوي شمرده شود؛ يعني اينكه هر راي ارزش يكـساني             هر راي بايد به. از يك راي داشته باشد

طور مساوي شمرده شود، نتيجـه منطقـي آن ايـن اسـت كـه تعـداد                    اگر قرار است هر راي به     . دارد
 3 .نمايندگان انتخاب شده، بايد نسبت مستقيم با تعداد آراي ريخته شده براي آنها داشته باشد
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نظـران    از ديد برخـي از صـاحب      .  هاي نوين است    برابري سياسي اصل مشتركي در دموكراسي 
ترين راه حل برابري سياسي، اين است كه همه افراد جامعه از حقوق مـشاركت يكـسان و       محتمل

اين امر مستلزم عدم تبعيض بين      .  هاي همگاني سياسي برخوردار شوند    گيري برابر در روند تصميم
حق انتخاب،  .  ويژه از لحاظ نژاد، قوميت، جنسيت، مذهب و عقيده سياسي است       افراد از هر نوع، به

تـرين قلمروهـاي تحقـق چنيـن اصـلي            حق انتخاب شدن و حق احـراز مناصـب سياسـي مهـم        
هـاي مختلـف اجتماعـي        درك بهتر مفهوم برابري سياسي مستلزم شناخت گـروه        .  رود شمارمي به

هاي ديني، قومي و حتي جنـسيتي هـر جامعـه اسـت، برخـوردار نبـودن كـشورها از                    چون گروه
هـاي    مذهبي معياري براي محك زدن ميزان تحقق برابري       ـ   نژادي و ديني ـ  هاي قومي يكپارچگي

قـرار  .  1 واسـطه     در ميان جوامع مسلمان، عملكرد حزب عدالت و توسعه تركيـه بـه      .  سياسي است
خـورد؛      چـشم مـي     هاي دموكراتيك در روندهاي سياسي آن زياد به     اي كه ضعف گرفتن در منطقه

قـرار  .  3 مذهبي، نژادي و قومي در آن؛ و        ـ   هاي ديني   بافت اجتماعي ناهمگون و گوناگوني گروه .  2 
عنوان نماد اسالم سياسي، در چگونگـي پيـشبرد اصـل             گرفتن در راس هرم قدرت و حاكميت به     

 . برابري سياسي حائز اهميت است
نـژادي جامعـه، بـه       ــ   مذهبي، و قومي  ـ   هاي ديني مقاله حاضر ضمن شناسايي و معرفي گروه

گـراي عـدالت و توسـعه در دو حيطـه نظـري و عملـي                   ها و تجربيات حزب اسـالم       تبيين تالش 
هاي انتخابـاتي حـزب بررسـي و در حيطـه عملـي،             در حيطه نظري، اساسنامه و بيانيه.  پردازد مي

حق انتخاب و حق انتخاب شدن و حق احـراز          :  هاي برابري سياسي نظير  تجربيات حزب در عرصه
 . شود مناصب سياسي، سنجش و ارزيابي مي

 هاي اجتماعي گروه
 هاي ديني و مذهبي گروه. الف

ايـن كـشور كـه      .  هاي ديني مسلمان و غيرمـسلمان، شـهره اسـت      تركيه به موزاييكي از گروه
المللي لوزان تعيين شد، از لحاظ تنوع ديني ادامه وضـعيتي            نامه بين اش در موافقت مرزهاي نهايي
شود كه در دوره شش قرن حيات امپراتوري عثماني تداوم داشت، اما آنچه جمهوري          محسوب مي
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كند، اين اسـت كـه ايـن جمهـوري موفـق شـد قلمـرو                  تركيه را از امپراتوري عثماني متمايز مي     
هاي   نامه لوزان اقليت    موافقت  44 تا  37 هاي شناخته شده اين كشور را محدود كند؛ بندهاي  اقليت

هـاي ديگـر دينـي       هاي غيراسالمي؛ يعني مسيحيان، يهوديان و برخي فرقه ديني تركيه را به گروه
  4 .محدود كرد
هـا    رسميت شناخت، به ايـن اقليـت        هاي ديني غيرمسلمان را به   نامه لوزان عمالً اقليت موافقت

هرچنـد ايـن    .  حق داد كه امور آموزشي، ديني، زباني و اموال شخصي را در دست داشـته باشـند             
المللي را بـر حـسن اجـراي بنـدهاي مربـوط بـه               اي از حمايت و يا قيمومت بين نامه گونه موافقت
يك از مواد خـود در مـورد         نامه در هيچ   هاي غيرمسلمان در نظر گرفته است، اما اين موافقت اقليت

  5 .هاي مذهبي در چارچوب اسالم اشاره نكرده است وجود اقليت
هاي دينـي     هاي ديني مسلمان، جامعه مسلمان تركيه امروز را گروه  رغم عدم شناسايي گروه به

 :دهد و مذهبي زير تشكيل مي

 هاي ديني مسلمان گروه
 علويان. 1 

علويان در طول تاريخ بـا اسـامي       .  هاي ديني مسلمان، علويان قرار دارند در راس اقليت
با .  اللهي علويه، نصيريه، نميريه، قزلباش و علي  :  اند اند كه از آن جمله مختلفي شناخته شده

ظهور و گسترش علويان، اين طايفه در نقاط مختلفي كه بـا عـادات و سـنن اجتمـاعي و                  
يه آمـار واقعـي       اگرچه منابع رسمي در ترك.  اعتقادات قومي آنان همسو بود، پراكنده شدند

 15 يت اين گروه در اين كشور قابل توجـه اسـت و تقريبـاً                 ي جمع ول كنند، ي علويان را اعالم نم
با وجود اينكه هـر ده سـال يكبـار درجمهـوري         .  دهند ميليون نفر از جمعيت تركيه را تشكيل مي

هـاي ديـني و قومـي اشـخاص مـورد سـوال قـرار                 يرد، وابـستگي     گ ي   يه سرشماري صورت م       ترك
 . كنند ي  يه م  ان به آماري كه از سوي اشخاص ارايه شده، تك  گيرد، از اينرو پژوهشگران و محقق نمي

علويـان عـرب كـه بـه        .  طور عمده در سه قوم كرد، ترك و عـرب پراكنـده هـستند          علويان به
نصيريان معروف هستند، در حال حاضر بيشتر در مناطق اسكندرون، ادنا و آنتاكيه پخش شـده و         
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 7 تا    5 از طرفي، علويان كرد با جمعيتي حدود       .  دهند هزار نفر را تشكيل مي 250 جمعيتي حدود 
ميليون نفر در مناطق بينگل، نون حلـبي، سـيواس، يوزگـات، االزيـق، قهرمـان و ديگـر مناطـق                  

هـا معـروف      تبار نيز كه به قزلباش   علويان ترك.   كردنشين در جنوب شرقي تركيه پراكنده هستند
طور عمده در منطقه آناتولي داخلي و غربي و تاحدودي هم در حاشيه دريـاي سـياه             باشند، به مي

افزون بر اين سه قوم، علويان تركمن نيز در مناطق فارس، توقات، چوروم، بالـك اسـير و            .  ساكنند
 6 .اشندب ازمير ساكن مي

علويان در دوران حاكميت عثماني از كمترين امكانـات و حقـوق برخـوردار بودنـد؛ چراكـه از            
آنهـا در جنـگ     .  دوران سلطان سليم متهم به خيانت به كشور و تعداد زيادي از آنان كشته شـدند  

كردند و ايـن      نقش فعالي را ايفا مي    )  قزلباش(چالدران طرفدار شاه اسماعيل بودند و در ارتش شاه  
اينـان در   .  امر باعث شد كه بعد از خاتمه جنگ از موقعيت بسيار پايين و پـستي برخـوردار شـوند     

اي راه فـرار بـه ايـران را درپيـش             عده.  حقيقت، قرباني نزاع ميان حكومت عثماني و صفويه شدند   
گرفتند و گروهي ديگر به خارج از تركيه مهاجرت كردند و آنهاني كه قرار را بر فرار ترجيح دادنـد،      

اي هم در آنـاتولي ماندنـد و در           ها گريخته يا در روستاهاي دورافتاده مخفي شدند و عده      يا به كوه
  7 .آتش تبعيض و تضييقات دولت عثماني سوختند

بـار در تركيـه موجـب         اعالم حكومت جمهوري و سپس اصالحات آتاتورك، بـراي نخـستين           
شادكامي تركان علوي شد؛ زيرا پس از چهار قرن ظلم، فرصت خوبي براي علويان پيش آمده بـود      

به همين علت علويان سرسختانه از      .  تا عقايد خود را آشكارا اعالم كنند و مورد تبعيض واقع نشوند 
چون و چـرا از نظريـات        از ديدگاه سياسي، علويان با تقليد بي.  نظام الئيك آتاتورك حمايت كردند

مصطفي كمـال،   .  طور عملي همان راهي را طي كردند كه دولت الئيك خواهان آن بود     آتاتورك به
تاثيري مثبت در قانونمندي و شهروند بودن علويان در جامعه تركيه نوين گذاشت و آنها را از انـزوا  

همچنين با تحصيل اجباري و تشويق به برقراري تماس عميق با جامعـه  . ماندگي نجات داد و عقب
اما از طرف ديگر، آتاتورك با زيركي توانـست       .  گسترده تركيه، آنها را دوباره وارد حوزه عمومي كرد

با درگير كردن علويان در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تركيه، ساختار هويت سياسـي  
  8 .ن را طوري ترسيم كند كه به طرفداري از نظام سياسي الئيك مشهور شوندناآ
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خواه خلق دادنـد، آنهـا از         طور سنتي به حزب جمهوري علويان پس از آتاتورك آراي خود را به
هاي سوسياليستي هماهنگ شدند و سپس بـه حـزب سوسياليـست بلنـت             با جريان 1965 سال 

در اين  .  دگرگون شد   1980 سپتامبر  12 گرايانه علويان، پس از واقعه    چپ رويكرد .  اجويت پيوستند
ها در شهر قهرمان ماراش با يكديگر درگير شدند و ارتش بـا مداخلـه خـود،                واقعه، علويان و سني

هاي مختلـف، بـه احـزاب        علويان پس از اين ماجرا، آراي خود را در پوشش.  عام كرد علويان را قتل
سـرانجام، جريـان سياسـي      .  كاران هم زيـاد طـول نكـشيد        ولي پيوندشان با محافظه.  راست دادند

ايـن حـزب پـس از آنكـه از آراي علويـان سـود               .  گري هويت سوسيال دموكرات را پذيرفت  علوي
العمل قهرآلود نسبت به جريان       عنوان عكس   پس از آن آراي علويان به.  جست، آنها را ناديده گرفت

  9 .چپ و دولت، به سوي حزب رفاه، حزب حركت دموكراسي، و حزب راه راست سرازير شد

 عقايد علويان
دليل اتكاي آنها به سنن شفاهي و سينه به سينه،         در خصوص عقايد علويان، بايد گفت كه به

آنچه كه معلوم و قطعي است، عـدم      .  شود روايات متنوع و گاه متناقضي از آنان ديده و شنيده مي
آنان اعتقاد چنداني به قرآن ندارنـد    .  پايبندي آنها به عقايد و مناسك مرسوم و سنتي اسالم است

و اهـل بيـت از آن حـذف         )  ع(دانند كه آيات مربوط بـه حـضرت علـي           و آن را تحريف شده مي 
، عقيـده دارنـد كـه       )حكم(در عوض به كتب كوچك و پراكنده موسوم به بويروق         .  گرديده است

دليل مخفي بودن مذهب و دورافتادگـي    كتاب مذكور به. كنند منتسب مي) ع(اكثراً به امام صادق
علويان عقايد خود را در يـك جملـه خالصـه           .  هاي مختلفي موجود است علويان از هم، در شكل

از سوي ديگر، علويان در عبادات خـود از   »  .بر دست و زبان و شهوت خود حاكم باش«:  كنند مي
بـه  )  حـتي علويـان كردنـژاد     (شـان     كنند و همه عبادات و متون مذهبي        زبان عربي استفاده نمي

   10 .تركي است
و دوازده  )  الـسالم   عليهـم (و اهل بيت  )  ع(علويت تركيه يك نظام اعتقادي مبتني بر دوستي علي

امام است، امام از هرگونه اشتباه، قصور و گناه مبراست، او باطن قرآن، عالم و پيشواي ديني اجتمـاع  
بودن و قيام     علويان به غايب شدن دوازدهمين امام در دوران كودكي و در قيد حيات .  شود تلقي مي
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هاي زيادي را ديده است، اميـد و انتظـار          امام دوازدهم كه سختي.  او عليه ظلم و ستم اعتقاد دارند
      11 .عنوان نماد بيداري و حيات علويت است دهد و به جامعه علوي را تشكيل مي

گيرندـ امـا     دهند، در ماه رمضان روزه نمي     روند، زكات نمي خوانند، به حج نمي ها نماز نمي علوي
مراسـم  .  گيرندـ و شرب خمر در نظر آنان حـرام نيـست            روز از ماه محرم را روزه مي  12 جاي آن  به

جـم صـرفاً    .  شـود   هاي جم است كه در طول سال چند بـار برقـرار مـي       ديني آنان، اجتماع در خانه
  12 .باشد عنوان يك شكل عبادت جمعي نيست، بلكه در عين حال مجلس رسيدگي به جرايم مي به

عشري   ترين مشكل جامعه علويان تركيه كه خود را شيعه جعفري اثني      رسد كه مهم نظر مي به
كنند، اين است كه هيچ منبع مكتوب كه مورد استناد آنان از لحاظ عقيـدتي و فكـري         معرفي مي

عنـوان حافـظ      باشد، در ميانشان حتي در نزد نخبگان آنها وجود ندارد؛ آنچه كه در حال حاضر بـه  
هويت فكري آنها مطرح است، عبارت از اشعاري به زبان تركي است كه توسط بزرگـان ايـشان در         

و همچنين بيان دلدادگي و عشق به آن بزرگان سـروده شـده اسـت؛         )  ع(مدايح و مراثي اهل بيت
همچنين برخي سخنان قصار عرفاني كه راجع به آداب سالك، مريـد، اهـل معرفـت و حقيقـت و          

 13 .مراتب مختلف عرفاني بيان شده است
 : در حال حاظر چند گرايش در ميان علويان وجود دارد

دانسته و با توجه به اينكه ايشان پايبند فرايض         )  ع(گري را پيروي از امام علي برخي علوي. الف
اين گروه در انتخاب تشيع يا تـسنن      .  اند، معتقدند كه بايد به اسالم اصيل نزديك شد  گانه بوده پنج

 ترند؛  مشكل دارند،گرچه به تشيع بسيار نزديك
داننـد    گري را نوعي گرايش سكوالر دانسته و آن را خارج از جريان مذهبي مي برخي علوي.  ب

 و بر اين باورند كه به هيچ گرايش مذهبي وابستگي ندارد؛ 
ايـن  .  عبـارتي از هـر دو پرهـيز دارنـد           گروهي نيز راهي ميان اين دو را انتخاب كرده و بـه        .  ج

 .    جماعت تالش دارند همان هويت التقاطي ـ تاريخي را نگه دارند

 علل ظهور علويان 

در بعـد   .  توان در ظهور علويـان موثـر دانـست          طور قطع دو عامل اجتماعي و سياسي را مي     به
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هـا بـه     بنا به داليل اقتصادي و سياسي براي علوي 70 اجتماعي، موج هجرت روستايي كه در دهه 
ناپـذيري    طـور اجتنـاب     مهاجرت به شهرها بـه   .  آيد شمار مي كننده به اوج خود رسيد، عاملي تعيين

هاي گذشته در مناطق دورافتـاده        وجود آورد؛ چيزي كه در قرن    گري را به اشكال جديدي از علوي
شهرنشيني سريع موجب تغيـيرات بنيـادين در        .  روستايي وجودش به همان شكل باقي مانده بود    

كـرده و ظهـور بـورژوازي         هاي تحصيل   ساختار اجتماعي اين جامعه، افزايش سريع جمعيت علوي   
 . بندي جديد اجتماعي شد گيري يك طبقه علوي و شكل

هـاي اخـير حـضور        اي موجـب گرديـد ايـن گـروه در دهـه             لحاظ سياسي نيز علل عديـده  به
دليل اول، سقوط بلوك سوسياليـستي در       .  تري در جامعه سني مذهب تركيه داشته باشند     پررنگ

بود، در نتيجه اين تحول، سوسياليـسم كـه در دو دهـه گذشـته                  80 اروپاي شرقي در پايان دهه    
سال علوي شده بود، اهميت سـابق خـود را      جايگزين بالمنازع ايدئولوژيك براي نسل جوان و ميان

هايي كه از نظر سياسي سرخورده شده بودند، در جـستجوي   جمعيت بزرگي از علوي.  از دست داد
در احـزاب دسـت چپـي         70 هـاي دهـه      تعداد زيادي از آنها كه ضمن فعاليت.  مفر جديد برآمدند

هاي گسترده اجتماعي تشكيل داده بودنـد، در اواخـر            تجريبات سياسي كسب كرده بوده و شبكه    
خاطـر    گري را به    آنها دريافتند كه نبايد علوي    .  عنوان علوي كردند شروع به معرفي خود به 80 دهه 

طلـبي و     هـاي عـدالت     اي  يافتند كه جنبـه       گري را ايدئولوژي  آنها علوي.  سوسياليسم كنار بگذارند
اي كـه بـه آن تعلـق          ها به جامعـه    بازگشت اين گروه.  خواهي آن از سوسياليسم بيشتر است آزادي

 . گري شد هاي جديدي از علوي ها و روش داشتند، منجر به ارايه واژه
خاطـر    هـا بـه     علـوي .  ترين عامل، ظهور اسالم سياسي در تركيه بـود    دومين دليل و شايد مهم

شان با خيزش دوباره اسالمي كه از انقالب اسـالمي ايـران          ميراث تاريخي گسترده و قابل مالحظه
ترين انگيزه بـراي تاسـيس و گـسترش           مهم. باش درآمدند نيروي جديدي يافته بود، به حال آماده

ها در مقابل خيزش اسالمي نهفته اسـت         هاي علوي، امروزه در سرشت دفاعي علوي سريع سازمان
عمـق ايـن    .  هاي نوظهور براي ايجاد وحدت سياسي گرديد    هاي گوناگون سازمان كه موجب تالش

هايي كه درك متفاوتي از ماهيـت علـوي      توان در اين حقيقت فهميد كه حتي سازمان ترس را مي
 . داشتند، موضع سياسي مشترك اتخاذ نمايند
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ـا كـرد      ها، مساله كردها بود؛ چراكه بخش مهمي از علوي      سومين دليل موثر در احياگري علوي ه
طـور    گرايانـه بـه     هاي ملـي    هاي ياد شده اين حقيقت را دريافتند كه درگيري      آنها از درگيري.  هستند

وشـنودهاي    اين آگاهي موجب اظهار قوميـت علـوي در گفـت         .  مستقيم برجامعه آنها تاثيرگذار است
ـاب سياسـي خـود بـه سكوالريـسم              ها در مقابله با اسالم      علوي.  موجود در كشور شد  گرايي، در انتخ

گرايي كـردي، بـه       آنان هدف خود را در مناسبات سياسي نشان دادند و در مقابل ملي   .  متمايل شدند
  14 .عنوان علوي تاكيد كردند اصل اتحاد گرايش پيدا كردند و بر وابستگي و هويت مذهبي خود به

پـرچم آن حـزب     .  را تـشكيل دادنـد    »  حزب وحدت تركيه  «  1966 بار در سال      ها اولين علوي
عنوان نمـادي از دوازده امـام و در ميـان آنهـا شـيري                 زمينه قرمز داشت و در آن دوازده ستاره به

گذاران آن حزب همگي علوي بودند و در انتخابـات   بنيان.  نمايان بود)  ع(عنوان نماد حضرت علي به
نماينده را به مجلس فرستادند؛ اما بعد از آن ضعيف شـدند و در         8 درصد،  2/8 با راي  1969 سال 

پس از آن، اعضاي اين گروه به حزب جمهوريت خلـق و بعـد از      .  شكست خوردند 1973 انتخابات 
از آن روز تـاكنون     .  هم به حزب خلق سوسيال دموكرات تمايـل پيـدا كردنـد       1980 كودتاي سال

 15 .ها يك حزب مستقل ندارند علوي

 ) عشريه جعفريه يا اثني(شيعيان  

تاريخ شيعيان تركيه با مهاجرت تركان      .  روند  شمارمي  هاي ديني تركيه به  شيعيان از ديگر گروه
. شـود   از آسياي ميانه به سرزمين فعلي تركيه و گرويدن بخش مهمي از تركان به تشيع آغـاز مـي    

شيعيان جعفري كه شمار آنها بالغ بر     .  دهند بخش اعظم شيعيان تركيه را تركان آذري تشكيل مي
يك ميليون نفر است، در نزديكي مرزهاي ايران سكونت دارند و برخي از آنهـا مهـاجراني هـستند       

 . اند  كه از ايران به تركيه رفته
 : توان به صورت زير ذكر كرد پراكندگي جمعيت شيعيان جعفري تركيه را مي

در مرز ايران، ارمنستان و نخجوان، شـهرها و روسـتاهاي ايـن            :  شرق و شمال شرقي تركيه.  1 
منطقه؛ مانند شهرهاي اغدير، قارص، توزلوجا، آراليك، تاشيلي چـاي، آكياكـا، و آرپاچـاي بيـشتر            

 نشين هستند؛  شيعه
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 بيشتر در شهرهاي استانبول، بورسا و ازمير سكونت دارند؛ : شمال غربي تركيه. 2 
بيشترين تجمع شيعيان جعفري در مركز تركيه در پايتخت اين كشور يعنـي         :  مركز تركيه.  3 

 آنكارا و ساير شهرهاي بزرگ است؛ و 
  16 .ساكن هستند» قارص«در شهرهايي چون ازمير و تورگوتلو استان : غرب تركيه. 4 

اكثريت اين شيعيان در جنگ جهاني اول از ايران، آذربايجان و ارمنستان وارد سرزمين تركيـه   
عدة ديگري از آنان هم بعد از جنگ جهاني دوم از روسيه فـرار كردنـد و از طريـق دولـت                  .  شدند

، شـيعيان بـراي اشـتغال از دو شـهر           1970 هاي بعد از      در سال .  آلمان به تركيه مهاجرت نمودند    
ويـژه آلمـان مهـاجرت        به شهرهاي بزرگ تركيه و نيز خارج از كـشور، بـه           )  قارص و اغدير(تركيه 
ها باز هم به غرب تركيه كوچ كردند          جعفري.  ك.ك.همچنين در زمان درگيري ارتش و پ.  كردند

مرز ايران، قـارص، پيـشتر مركـز          شهر هم .  ها بيفتد   و اين موجب شد نام جعفريه در تركيه بر زبان   
 17 .آمد، ولي امروزه مركز آنان استانبول است شيعيان تركيه به حساب مي

گـيري    داليل تاريخي، از جمله ظلم شاهان عثماني عليه علويان و شيعيان، پس از شـكل      بنا به
اندكي كه به آنان داده شد، شيعيان و علويان با رژيم الئيك تركيـه     جمهوري تركيه و آزادي بسيار 

همين دليـل، هيـچ گـروه فعـال           به.  اند  كنار آمدند و از هرگونه درگيرشدن با دولت اجتناب نموده      
سياسي و يا مخالف دولت در ميان شيعيان وجود ندارد و بنا بـه اظهـارات مقامـات تركيـه، هيـچ             

 . تهديدي از ناحيه شيعيان اين كشور، متوجه حكومت نيست
در تركيه، دو جماعت و يا گروه عمده شـيعي جعفـري وجـود دارد كـه مركزيـت هـر دو در                   

الـدين اوزگونـدوز اسـت؛ و         به رهبري شيخ صـالح   )  زينبيه(گروه نخست، گروه :  باشد استانبول مي
سـال  13 شود؛ گروه كوثـر نزديـك بـه           است كه به شكل شورايي اداره مي   )  كوثر(گروه دوم، گروه 

. كرده در قم بنيـان گذاشـته شـد و بـه فعاليـت پرداخـت                  قبل، توسط تعدادي از علماي تحصيل  
گـراي    شيعيان تركيه داراي حزب سياسي مشخصي نبوده و در انتخابات معموال از احـزاب راسـت      

بدين ترتيب كه بيشتر شيعيان جعفري مناطق شـمال شـرقي از      .  كنند ملي و اسالمي حمايت مي
در ازمير، بورسا و    (كنند و در مناطق غربي نيز   گرا حمايت مي حزب افراطي ملي به نام حركت ملي

  18 .طور معمول طرفدار احزاب اسالمي و ملي هستند به) استانبول
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 هاي ديني غيرمسلمانان  گروه
شـود، بلكـه      هـاي ديـني مـسلمان خالصـه نمـي           هاي مذهبي در تركيه تنها در گـروه         اقليت

و چنـد ميليونـي سـاكن         70 هاي ديني غيرمسلمان نيز در اين كـشور      هاي كوچكي از گروه اقليت
 :هستند كه جمعيت بسيار اندكي دارند

 ها ارمني/ مسيحيان . 1 

درصد نيز    درصد جمعيت تركيه مسلمان و فقط دو درصد آنان تابع اديان ديگرند و در آن يك    98 
ـاني در        .  دهند كه اغلب آنان ارتدكس هـستند    اكثريت را مسيحيان تشكيل مي ـان دولـت عثم در زم

كردنـد، ولـي ايـن عـدد بعـد از تاسـيس               ميليون ارمني پروتستان زندگي مـي    1/5 سرزمين آناتولي، 
هاي تركيه امروزه بسيار فعالند، صدها كليـسا       ارتدكس.  هزار نفر كاهش يافت300 جمهوري تركيه به 

هاي اخير و بيشتر در زمان حكومت الئيك   در دهه.  در سراسر كشور دارند و مركز آنان استانبول است
  19 .بلنت اجويت، نخست وزير سابق تركيه، در استانبول چندين كليسا بدون اجازة دولت افتتاح شد

 يهوديان. 2 

كنند كه عمـدتاً در اسـتانبول      هزار يهودي در تركيه زندگي مي 22 بنابر آمار ارايه شده، حدود 
در تركيه  .  ترتيب در ازمير، آنكارا، انطاكيه و بورسا سكونت دارند    اند و مابقي آنان نيز به متمركز شده
آمدن موسويان به تركيه در زمـان دولـت عثمانـي         .  شود گفته مي» جماعت موسوي«به يهوديان 
در تاريخ آمده است كه فرديناند، پادشـاه بـزرگ اسـپانيا، فرمـان داده بـود كـه همـه                   . اتفاق افتاد

اي از يهوديان اعـدام شـدند و بقيـه در             در پي اين فرمان، عده    .  غيرمسيحيان تبعيد يا اعدام شوند 
يهودياني كه طي قـرون    .  با فرمان بايزيد دوم، پادشاه عثماني، به استانبول آورده شدند 1492 سال 

در سـال   .  يازده تا هفده ميالدي از سراسر اروپا رانده شدند، به حكومت عثماني وقـت پنـاه بردنـد        
كرده يهود را به مهاجرت بـه تركيـه           ، مصطفي آتاتورك بسياري از متفكران و افراد تحصيل   1933 

ها   هاي تركيه جمع كثيري از يهوديان ساكن در كشورهايي كه توسط آلمان         ديپلمات.  دعوت نمود
در عين حال، حكومت تركيه هميشه با يهوديان برخورد        20 .اشغال شده بود را از مرگ نجات دادند
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، حكومت وقت تركيه قانوني را به تصويب رساند كه بر اسـاس         1934 در سال . مثبت نداشته است
، كـه در آن يهوديـان قـدرت         »ـ شرقي تراكين«آن منطقه مرزي نزديك بلغارستان و يونان به نام 

ها و حمله بـه منـازل         انتشار مطالب ضديهودي در روزنامه    .  مطلق داشتند، به مسلمانان واگذار شد
در .  هزار نفري آنها، منطقه تراكين را به سوي استانبول ترك نمايـد   10 يهوديان، باعث شد تا جمع 

براساس ايـن قـانون، امـوال       .  ، حكومت تركيه قانون ماليات بر سرمايه را تصويب نمود       1942 سال 
هاي مذهبي موظف به پرداخت       شد، اما اقليت    تجار مسلمان شامل پرداخت ماليات بسيار كمي مي

ترتيب، جامعه يهود آن زمان سرمايه خود را از دست داد و امـوال               بدين.  هاي سنگين بودند  ماليات
شد و به بازداشـتگاه كـار        هر كسي كه قادر به پرداخت ماليات نبود، دستگير مي. آنها به تاراج رفت

درجـه    30 بايست در سرماي      شدگان مي   بازداشت.  شد  اجباري در نزديكي مرز روسيه فرستاده مي  
در .  ها به مسلمانان انتقال يافت      واسطه اين قانون، اموال اقليت  به.  ها را آسفالت كنند  زيرصفر خيابان

هـا،    ، در ازمير و استانبول كليه اماكن كسب متعلق به يوناني      1955 يك حركت ملي ديگر در سال 
ارامنه و يهوديان به آتش كشيده شد؛ اما امـروز جـو ضـديهودي تنهـا در متـون تنـدروها ديـده                    

روي كـار آمـد، رهـبر حـزب در مالقـاتي بـا               كه حزب عدالت و توسـعه     2002 در سال .  شود مي
هـاي    اكـثر اقليـت   .  نمايندگان يهوديان در واشنگتن اعالم نمود كه تركيه مشكلي با يهوديان ندارد   

ترتيـب    مذهبي خواهان به عضويت درآمدن تركيه در اتحاديه اروپا هـستند؛ زيـرا معتقدنـد بـدين       
هـا    در برخي ادوار موسـوي      21 .هرگونه حركت خشن و ناشي از تعصب مذهبي برطرف خواهد شد    

وزيـر سـابق      مقامات باالي دولت را در دست داشتند، رخشان اجويت، همسر بلنت اجويت نخست      
بايـد اذعـان داشـت      .  اند  تركيه، اسماعيل جم، وزير خارجه سابق تركيه و درويش اوغلو از آن جمله

آميز با مسلمانان برخوردار بـوده و         كه يهوديان اين كشور از نوعي رفاه نسبي و همزيستي مسالمت
 . اند هاي اين كشور داشته در اين خصوص، وضعيتي كامالً متفاوت با ديگر اقليت

 ها ها و كلداني سرياني. 3 

االصل و ارتدوكس بوده و       ها هستند كه سوري هايي از سرياني هاي تركيه، گروه از ديگر اقليت  
هـزار تـن    20 طبق برخـي آمـار، حـدود        .  كنند  طور طبيعي در مناطق مرزي سوريه زندگي مي       به
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. همچنين تعداد زيادي از اين اقليت به اروپا مهاجرت كردنـد   .  كنند سرياني در اين شهر زندگي مي
هزار نفر است كه عمدتاً در مناطق مـرزي تركيـه بـا عـراق و                 10 ها نيز در حدود    جمعيت كلداني

  22 .ها به لحاظ مذهبي به مرجعيت پاپ وفادارند كلداني. كنند سورريه زندگي مي

 هاي نژادي و قومي گروه. ب

شـوند، بلكـه      هاي تركيه محسوب نمـي    هاي ديني كه به اجمال معرفي شدند، تنها اقليت گروه
در .  هاي قومي متعددي نيز در اين كشور سـاكن هـستند     هاي ديني و مذهبي، گروه عالوه بر گروه

هاي ساكن اراضي تركيه به لحاظ زبـاني و فرهنگـي در چـارچوب              نامه لوزان، همه قوميت موافقت
آتـاتورك همـه    .  هـاي كوچـك اهميـت خـود را از دسـت دادنـد               قوميـت .  نژاد ترك تعريف شـد   

هاي   هاي كوچك نژادي را از ابراز هويت خود، حفظ زبان اصلي، گشايش مدارس و دانشگاه       قوميت
همـه سـاكنان تركيـه، هـم        .  اي به زبان اصلي خود، منع كرد هاي رسانه اندازي شبكه ويژه و نيز راه

هـاي    در راس اقليـت   .  لحاظ زباني و فرهنگي و هم به لحاظ ريشه تاريخي ترك محسوب شـدند    به
 . قومي كردها قرار دارند

 كردها . 1 

 19 ترين اقليت قومي و نژادي در تركيه هـستند كـه جمعيـت آنهـا              ترين و بزرگ كردها قوي
شـرح زيـر      تـوان در چنـد دهـه بـه          فراز و فرود اين اقليت را مي      .  شود  ميليون نفر تخمين زده مي 

 :خالصه كرد
زمـان    هـم ):  از تاسيس جمهوري تا جنگ جهاني دوم(هاي سركوب و تقابل  سال.  دوره اولـ 

گيري جمهوري تركيه بر پايه ايدئولوژي كماليسم، اقليت چند ميليون نفري كردزبان ايـن         با شكل
. هويت و موجوديت كردها انكار شـد      .  كشور به حاشيه رانده شد و مورد سركوب شديد قرار گرفت  

گونه جاي بحثي در مورد تشكيل و يا عدم تـشكيل            در قانون اساسي و قانون احزاب سياسي، هيچ
ايـن  .  داد  هـا را نمـي      يك حزب كرد وجود نداشت، قانون اساسي اجازه تشكيل احزاب ساير قوميت

گرايي سيستم كماليـسم، واكنـش كردهـا را از            نحوه نگرش و رويكرد افراطي دولت تركيه و ترك    
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هاي شيخ سعيد پيران، سيدرضا درسيمي، جنبش آرارات و غيره در        شورش.  همان ابتدا برانگيخت
ها بود كـه از سـوي      طلبانه و غيردموكراتيك ترك پاسخي به رويكرد برتري 1930 و  1920 دو دهه

  23 .شدت سركوب و رهبران آنها اعدام و يا تبعيد شدند دولت تركيه به
از جنـگ دوم تـا      (آميز سياسـي      هاي مسالمت   هاي آرام همراه با فعاليت  سال.  ـ دوره دوم

به دست نيروهاي كماليست، بعـد      30 كردها بعد از آخرين حركت كردي در دهه ):  1980 كودتاي 
زمان با تحـوالت داخلـي تركيـه در           از دو دهه مقاومت در برابر سياست همانندسازي و انكار و هم    

، تركيـه از    1940 هاي اواخـر دهـه      در سال .  هاي سياسي روي آوردند     كم به فعاليت ، كم1940 دهه
بـار احـزاب      ، براي نخستين  1950 حزبي به سيستم چندحزبي گام نهاد و در انتخابات    سيستم تك

در اين مقطـع،    .  مختلف براي كسب قدرت، بعد از حاكميت كماليسم بر تركيه، به رقابت پرداختند
تري نسبت به كردها اتخاذ كرد و تاحدودي آموزش و تعليمات ديني در مـدارس    دولت رويه ماليم

خـاطر خـدمات در       وزير تركيه كردها را به     هاي اواخر اين دهه، نخست مجاز شناخته شد و در سال
رهـبري عـدنان      و پـيروزي حـزب دموكـرات بـه          1950 در نتيجه انتخابات پارلمـاني   .  ارتش ستود

حـساب    هـا بـه     اش بودند، كردها نيز ازجمله اين گروه        هاي متنوعي حامي مندرس، كه در آن گروه
العملي در مقابل سركوب كردها       كردها همگي به حزب دموكرات راي دادند و اين عكس.  آمدند مي

تعدادي از كردها بـه مجلـس ملـي تركيـه راه پيـدا كردنـد و                  .  ها بود   از جانب سياست كماليست  
هـاي تبعيـد      ها و شيخ    تر از آن، حزب دموكرات به خان      مهم.  دست گرفتند هاي كابينه را به كرسي

در حقيقت، حزب دموكرات بـه      .  شده اجازه داد به شهرها و روستاهاي خود در كردستان بازگردند   
اي با رهبران سنتي در كردستان دست زد؛ زيـرا آنهـا تعـداد وسـيعي از آراي محلـي را در               مبادله

توانستند از طريق پيروانـشان بـه حـزب كمـك كننـد و در مقابـل نـيز بـه                       كنترل داشتند و مي
بنابراين مواضع رهبران سنتي، هم در مقابل حكومت مركـزي        .  هاي قبل از تبعيد باز گردند جايگاه

 . و هم در مقابل جمعيت محلي تقويت شد
نحوي   هاي چپي متعددي در تركيه شكل گرفت كه هريك به      ، احزاب و حركت1960 در دهه 

هاي كردي را تحت تاثير قرار دادند؛ ازجمله اين احزاب چپي، حزب كارگران تركيه بود كه          حركت
ايـن  .  گرفـت   ها را به باد انتقـاد مـي         هاي تمركزگرايانه و نيز شيوه برخورد با اقليت  تاحدي سياست
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اين حزب در آغاز    .  دست آورد   هاي زيادي را در مجلس به   توانست كرسي 1965 حزب در انتخابات 
همانند بسياري از احزاب ماركسيستي ديگر، موضع مشخص و روشني در قبال مـساله كردهـا در         
تركيه نداشت، اما از آنجا كه معدودي از كردها در اين حزب مشاركت داشتند، با تـصدي رهـبري       

هـاي ايـن      ، چرخشي در سياست   1969 حزب توسط يكي از آنها به نام محمدعلي اصالن در سال     
بار در كنگـره چهـارم خـود، آشـكارا هويـت           وجود آمد و براي اولين حزب در قبال مساله كردها به

ديده كه طي چند دهه از طرف حكومت مركزي ناديده انگاشـته     عنوان يك اقليت ستم كردي را به
مشي گام بسيار مهمي در راستاي شناخت جنبـش كـردي     اين خط.  رسميت شناخت شده بود، به

در تركيه بود؛ چراكه براي اولين بار يك حزب سياسي رسمي تركيه، بعد از چند دهـه موجوديـت    
كردها در قبال وعده اجويت مبني بر توسعه اقتصادي و فرهنگـي       .  شناخت رسميت مي كردها را به

با به قدرت رسيدن اجويت، فضاي نـسبتاً دموكراتيـك          .  كردستان، از وي و حزبش حمايت كردند   
دليـل    ها بـه    در اين سال .  بار ديگر به جامعه برگشت و اكثر زندانيان سياسي آزاد شدند 1960 دهه 

بعضي اختالفات از جمله عدم تاكيد بر شناسايي قومي كردها از طرف چپ تركي و نگرش آنها بـه   
رغم برخي مشتركات در زمينه انقـالب اجتمـاعي و           عنوان عامل مهم اتحاد، به قوميت كرد، تنها به

اي را    هـاي جداگانـه     تغييرات در جامعه، چپ تركي و چپ كردي از هم جدا شدند و كردها تشكل 
 24 .بنيان نهادند
ريـزي شـد كـه از آن          گراي متعددي در ميان فعاالن كرد پايـه  هاي چپ ، گروه1976 در سال 

. نمود، اشاره كرد    افكار و عقايد آنها را تبليغ مي    مجله رزگاريگرايي كه  توان به گروه چپ جمله مي
هاي چپي    ، كه در اوج فعاليت    1970 گراي كردي در دهه  ترين و مؤثرترين سازمان چپ اما برجسته

تاسـيس    1974 اين حزب در سال     .  ك بود.ك.در تركيه ظهور كرد، حزب كارگران كردستان يا پ
پرستان دموكراتيك    شد و در همان سال اعضاي اين گروه، اتحاديه دانشجويان آموزش عالي ميهن      

كردند و چارچوب فعاليت آنها بيشتر در راستاي شناساندن هويت، زبـان و         آنكارا را سازماندهي مي
توان گفت كه در ايـن دوران؛ يعـني از جنـگ جهـاني دوم تـا                  در مجموع مي.  فرهنگ كردي بود

وجـود آمـدن فـضايي نـسبتاً دموكراتيـك، هرگونـه              رغم به   ، نظام سياسي تركيه به  1980 كودتاي
گيري هرگونه حركـت      كرد و همواره از شكل   فعاليت سياسي، ادبي و فرهنگي كردها را تحمل نمي
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از طرف ديگر و با توجـه بـه بافـت سـنتي و            . شد سياسي و فرهنگي از طرف كردها جلوگيري مي
هاي كردي نتوانست در ميان عامه مـردم       كن نشده بود، حركت اي كردستان كه هنوز ريشه عشيره

  25 .شد هاي روشنفكري و دانشجويي محدود مي نفوذ كند و صرفاً به حوزه
بـدون ترديـد    :  ك.ك.راديكاليزه شدن جنبش كردي در تركيه و پيدا شدن پ    .  ـ دوره سوم

ترين جنبش كردي اسـت كـه در عمـر جمهـوري           ترين و افراطي حزب كارگران كردستان، خشن
ك، يـك گـروه     .ك.پ.  تركيه در صحنه مبارزات مسلحانه كردستان اين كشور ظاهر شـده اسـت            

از كردهاي تركيه است كه براي استقالل مناطق كردنشين اين كشور با دولت مركـزي    نظامي  شبه
كردهـا  .  بـرد   عنوان مخفيگاه بهره مي  اين گروه از مناطق كردنشين شمال عراق به.  جنگد تركيه مي

، »ك.ك.پ«با سـازماندهي جديـد تحـت عنـوان            1980 ها تحمل سركوب، در دهه    پس از سال
رهبر اين گروه بـا همكـاري       .  جنگ مسلحانه خونين و وسيعي را عليه دولت تركيه به راه انداختند  

بـا  .  ، دسـتگير شـد    1999 هاي اطالعاتي كشورهاي آمريكا، اسراييل، يونان و كنيا در سال  سرويس
دهد و موجـب نگرانـي        هاي خود ادامه مي     رغم تغيير نام همچنان به فعاليت   اين حال، اين گروه به

داننـد    ها خوب مـي   ها سركوب هنوز زنده است و ترك دنبال سال كينه كردها به.  بسيار تركيه است
رغـم    هميـن دليـل، بـه       بـه .  كنـد   ، انگيزه كافي براي تداوم مبارزه را در كردها ايجاد مي      كه اين امر

ها بـا رد ايـن ادعـا،          ك و تغيير مشي مسلحانه به مشي سياسي، ترك   .د.ك با ك.ك.جايگزيني پ
منشاء اصلي حزب كـارگران    .  باشند هاي افراطي كردها مي كن كردن گرايش دنبال ريشه كماكان به

در آغـاز، انجمنـي     .  گـردد   باز مـي    1974 هاي تركيه در      هاي دانشجويي دانشگاه  كردستان به گروه
زودي   اما به .  پرست آنكارا تشكيل گرديد     كردگان دموكرات وطن   انجمن تحصيل«دانشجويي به نام 

وي پـس از    .  نام آپوچي يا پيروان آپو به معني عمو نام مستعار عبداهللا اوجاالن را به خـود گرفـت            
هاي دانشجويي و بحث در مورد مسايل سياسـي، فرهنگـي و تـاريخي كردهـا،           حشرو نشر با گروه

قـانون    1982 و هنگـامي كـه در         1980 اين حزب پـس از كودتـاي     .  گذاري نمود ك را پايه.ك.پ
، ترويج زبان كردي، انتشار كتاب، مجلـه و نـوار      89 و  48 ، 26 اساسي تركيه دوباره بر اساس اصول 

به اين زبان و تشكيل هرگونه حزب وابسته به فرهنگ غيرتركي را ممنوع نمود، حزب تـصميم بـه    
عمده منابع مالي اين حزب، از كردهاي سـوريه و كـارگران و پناهنـدگان                .  مبارزه مسلحانه گرفت
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با فروپاشي شوروي و افول جاذبه افكار ماركسيـستي، ايـن حـزب بيـشتر بـه           .  كرد مقيم اروپاست
دسـت از هرگونـه فعاليـت         1998 اين حـزب بـاالخره در سـال         .  گرايي سوق پيدا كرد    سوي ملي

 26 .باشد مسلحانه برداشت، اما هنوز از نظر سياسي و فرهنگي فعال مي

 ها عرب. 2 

هاي   هيچ آمار رسمي دقيقي در مورد گروه      .  ها هستند دومين گروه مهم نژادي در تركيه، عرب
اقليت عرب تركيـه در مجـاورت مرزهـاي تركيـه بـا سـوريه               .  نژادي عرب تركيه در دست نيست   

هاي خـود كـرده و در هـر           برخالف كردها كه اقدام به تاسيس حزب براي خواست     .  سكونت دارند
هـاي تركيـه تـاكنون        كنند، عـرب    دوره انتخابات تعدادي از نمايندگان خود را به پارلمان اعزام مي  

هـاي    اند، عـرب    ها و مطالبات خود نكرده  مبادرت به تشكيل احزاب سياسي به منظور بيان خواست
  27 .هاي گروهي مخصوص به خود محرومند اندازي رسانه تركيه از حق داشتن مدارس ويژه و راه

 الزها. 3 

رو هـستند، امـا       هاي نـژادي تركيـه بـا حساسـيت فراوانـي روبـه              گرچه كردها در بين اقليت    
كننـد كـه بـا حساسـيت كمـتري            هاي ديگري با جمعيت اندك در اين جامعه زندگي مـي     اقليت
هـا اشـاره كـرد كـه ريـشه            هـا و گرجـي      توان به الزها، چركس    ها مي از ميان اين اقليت.  اند مواجه

يـك از آمارهـاي       هـا در هيـچ      آنها مانند ديگر اقليـت    .  گردد  شان به منطقه قفقاز باز مي      جغرافيايي
گفتـه  .  گـيرد   هاي عمومي صورت مي     رسمي حضور ندارند و شناسايي آنان عمدتاً از طريق ارزيابي    

هـزار نفـر      250 برخي برآوردهـا ايـن رقـم را بـه         .  رسد  هزار نفر مي    150 شود جمعيت الزها به مي
 . رسانند؛ الزها عمدتاً پيرو مذهب حنفي هستند مي

 ها چركس. 4 

. شـوند   هـا و كردهـا محـسوب مـي          ها يكي ديگر از نژادهاي بزرگ تركيه پس از ترك     چركس
جمعيت آنها در حدود يك ميليون نفر است كه عمدتاً در مناطق آناتولي غربـي و ميـاني زندگـي            
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. هـا يكـسان اسـت       ها پيرو مذهب حنفي هستند كه بـا مـذهب اكثريـت تـرك          چركس.  كنند مي
شود، بلكه عالوه بر مـوارد يـاد شـده،            هاي ياد شده در باال خالصه نمي     چندگانگي تركيه به اقليت

كنند كه جمعيت هريك از آنها بـه چندصـد      هاي قومي ديگري نيز در اين كشور زندگي مي اقليت
هاي قومي آسياي     ها و گروه    ها، آلماني ها، روس هايي چون آلباني رسد؛ گروه نفر تا چند هزار نفر مي

ها كه حساسيت چنداني نـسبت بـه آنهـا          ها، قرقيزها، تاتارها، اويگورها و آذري ازبك:  مركزي مانند
 . وجود ندارد

 ) هاي حزب عدالت و توسعه اساسنامه و بيانيه(برابري سياسي در حوزه نظري 
عنوان ارزش بنيادين دموكراسـي   در اساسنامه حزب عدالت و توسعه، برابري تمام شهروندان به

هاي انتخاباتي اين حزب بدون اشاره به ملت ترك، تمام مـردم تركيـه از            در بيانيه.  بيان شده است
هر گروه قومي و مذهبي، در برابر قانون يكسان فرض شده و هيچ گروهي بر گـروه ديگـر برتـري             

صـورت صـريح و روشـن و          هاي انتخاباتي حزب عدالت و توسعه، بـه   در اساسنامه و بيانيه   28 .ندارد
حـق انتخـاب، حـق      :  عنوان حقوق و تكاليف اساسي ملت، بر قلمروهاي برابـري سياسـي چـون       به

انتخاب شدن و انجام فعاليت سياسي كليه اتباع تركيه اعم از مسلمان و غيرمسلمان كـه شـهروند        
 . اين كشور محسوب شوند، تاكيد شده است

 برابري سياسي در حوزه عمل
 :حق انتخاب. 1 

هاي نژادي، قومي و ديـني موجـود در سـاختار اجتماعـي               اقليت:  هاي ديني و قومي   ـ اقليت
تركيه از حيث شركت در انتخابات مختلف، محدوديت و ممنوعيتي ندارند و مانند ساير شهروندان     

عنوان شـهروند     مهاجران نيز در صورت پذيرش به     .  توانند به كانديداهاي تعيين شده راي دهند  مي
همچنيـن اتبـاع تـرك سـاكن در خـارج از            .  توانند از حق راي برخوردار باشـند      جامعه تركيه، مي

هاي تركيه در كشور يـاد شـده، از ايـن حـق          ها و سفارتخانه مرزهاي كشور نيز از طريق نمايندگي
. صراحت تاكيـد شـده اسـت        به  29 قانون اساسي   67 گردند كه اين امر در اصل     مند مي سياسي بهره
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طبق اين اصل، كليه اتباع تركيه كه شـهروند ايـن جامعـه محـسوب شـوند، اعـم از مـسلمان و                        
اين حق به تبعيت از بند يـاد شـده قـانون اساسـي، جـزو           .  غيرمسلمان از حق انتخاب برخوردارند

 . رود شمارمي هاي انتخاباتي حزب عدالت و توسعه به اصول اليتغير اساسنامه و بيانيه
اين حـق پيـشتر     .  عنوان شهروندان جامعه همپاي مردان حق انتخاب دارند     زنان نيز به: ـ زنان

از اين تاريخ به بعد، زنان حق راي دادن داشته و در ادوار مختلف        . به زنان اعطا شد 1930 در سال 
انـد؛ ضـمن اينكـه در قـانون اساسـي كـه در                انتخابات مجالس محلي و ملي همواره شركت كرده 

ميـالدي اسـت، ايـن        1980 هاي مختلف تدوين شد و آخرين آن مربوط به پس از كودتـاي     دوره
 . حق محترم شمرده شد

 حق انتخاب شدن. 2 

هاي شناخته شده ديـني يـا آنهـايي كـه رسـماً شناسـايي                در بين اقليت:  هاي ديني ـ اقليت
ها عمـالً مـشاركتي در انتخابـات از حيـث معرفـي              ها و سرياني ها، علوي اند، يهوديان، يوناني نشده

ها خودشان عمالً بـه ايـن         ها و سرياني    يهوديان، يوناني .  كانديدا، فعاليت و تبليغات انتخاباتي ندارند
شرايط رضايت دارند و تمايل چنداني به مشاركت در سيستم انتخاباتي و معرفي كانديـدا ندارنـد،           
ولي علويان به دليل داشتن جمعيت درخور توجه، مطالباتي دارند كه تـاكنون مـورد توجـه قـرار                 

هاي مختلفي نظير بكتاشـيه و غـيره          هاي علوي كه در قالب طريقت      نهادها و انجمن.  نگرفته است
بنـدي    طـور سـنتي در قطـب        علويـان بـه   .  فعاليت دارند، مطالبات جدي از نظـام سياسـي دارنـد        

شـيعيان نـيز داراي       30 .اند  گرايي تاكنون معموالً در زمره طرفداران الئيك قرار داشته   اسالمـ  الئيك
گراي ملي و اسالمي حمايـت        حزب سياسي مشخصي نبوده و در انتخابات معموال از احزاب راست  

ترتيب كه بيشتر شيعيان جعفري در مناطق شمال شرقي، از حـزب افراطـي ملـي           بدين.  كنند مي
، معمـوال   )در ازمـير، بورسـا و اسـتانبول       (كنند و در مناطق غربي  گرا حمايت مي نام حركت ملي به

 . طرفدار احزاب اسالمي و ملي هستند
هاي قومي، كردها به سبب جمعيت درخور توجـه، شـرايط            در بين اقليت:  هاي قومي ـ اقليت

هاي مختلف، هم در مجلـس ملـي و هـم در مجالـس             كردها در دوره.  بهتري نسبت به بقيه دارند
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  ، حـزب جامعـه    )2009 (در انتخابات محلـي    .  اند دست آورده هايي به ها، موفقيت محلي و شهرداري
(دموكراتيك كرد درمناطق كردنشين بيشترين آرا را كسب كرد و در انتخابات مجلـس چهـاردم           

در .  نماينـده بـه صـورت انفـرادي راهـي مجلـس نماينـد               20 نيز كردها توانستند بيش از )  2007 
عنوان   ، حزب جامعه دموكراتيك خلق به     2009 مجلس ملي و نيز انتخابات محلي    2007 انتخابات 

اي كـه     گونـه   حزبي بود كه توانست وارد كارزار انتخابـات شـود؛ بـه     14 يك حزب كردي در ليست 
 . شهر افزايش داد 96 هاي تحت كنترل خود را به  حزب مزبور، شهرداري

زنان تركيه حقوق سياسي خود را بسيار زودتر از برخي همتايان خـود در كـشورهاي               :  ـ زنان
با وجود ايـن امـر،      .  حق انتخاب شدن را كسب كردند   1930 آنها در سال.  اند دست آورده اروپايي به

هايي مواجه بودند؛ حتي هنوز هم احـزاب نـسبت بـه           معموالً زنان در عرصه سياست با محدوديت
، تركيـه   2007 تا پيـش از انتخابـات         31 .دهند  زنان و ورود آنها به سياست عالقه زيادي نشان نمي      

هاي اروپا    آخر آمار حضور زنان در پارلمان      درصد نماينده زن در مجلس، در رده 4/4 تنها با داشتن 
كانديداهاي   2007 براساس آمار منتشره از سوي نهادهاي ذيربط انتخابات تركيه، در انتخابات    .  بود

تـا دو برابـر       2002 هاي خود را نسبت بـه انتخابـات           زن در رقابت پارلماني توانستند شمار كرسي 
نماينده زن بـود كـه تنهـا       50 در مجلس چهاردهم، پارلمان اين كشور شاهد حضور.  افزايش دهند

درصدكل نمايندگان پارلمـان را       9/09 زنان  .  كانديداي زن متعلق به حزب عدالت و توسعه بود 31 
 .   دادند تشكيل مي

 14 و    13 هـاي     دوره نمايندگي مجلس، دوره   14 دهد كه از مجموع  نشان مي 1 جدول شماره 
گراي عدالت و توسـعه       و زمان حاكميت حزب اسالم 2002 -2007 هاي  مجلس،كه مربوط به سال

، 2007 خصوص كـه در انتخابـات        به.  باشد، بيشترين حضور نمايندگان زن را تجربه كرده است مي
نفر از زنان را نامزد نمايندگي مجلس كرده بـود كـه همگـي             31 حزب عدالت و توسعه به تنهايي 

 . توانستند به مجلس راه يابند

 حق احراز مناصب دولتي. 3 

 :هاي مختلف ديني و قومي و جنسيتي وضعيت متفاوتي دارند در احراز مناصب عالي دولتي، گروه
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ترين اقليت مـذهبي در تركيـه علويـان هـستند كـه              لحاظ ديني، مهم به:   هاي ديني ـ اقليت
اند؛ حتي يك علوي      دست نياورده   ويژه مناصب ارتشي و امنيتي را به تاكنون مناصب عالي دولتي به

هرچند در فهرست انتخاباتي حـزب      .  نتوانسته است به فرماندهي ارتش و يا رياست شهرباني برسد 
خورد كه همگـي توانـستند بـه       نام چند تن از علويان به چشم مي 2007 عدالت و توسعه در سال 

مجلس راه يابند، اما در ساير مناصب سياسي، اثري از حضور علويـان جـز در منـصب شـهرداري                 
 32 .نشين نيست برخي شهرهاي علوي

عنوان اقليت نيز فاقـد رسـميت        اي ندارند و به شيعيان نيز در تركيه تقريبا حضور بارز و برجسته
هاي مهمي در اركـان قـدرت ندارنـد و بيـشتر بـه              شيعيان تركيه همچنين مسئوليت.  الزم هستند

در فهرست انتخاباتي پارلمـاني حـزب عـدالت و توسـعه در             .  مشاغل آزاد و غيردولتي اشتغال دارند    
آنهـا تنهـا در برخـي شـهرهاي تركيـه كـه             .  نـامي از  شـيعيان نيـست         2007 و    2002 هاي  سال
  33 .دست گيرند هاي شهرداري را در انتخابات محلي به اند برخي از پست نشين هستند، توانسته شيعه

جهـت    عنوان اقليت، بـه     رغم شناسايي رسمي به   هاي غيرمسلماني چون يهود و ارامنه، به اقليت
اند از مناصـب بـاالي        كاهش جمعيت و عدم اشتياق به مشاغل سياسي و دولتي، تاكنون نتوانسته     

پارلمان، يك يهودي توانـست بـه مجلـس راه         2007 سياسي برخوردار شوند؛ هرچند در انتخابات 
در اين ميان مصاديقي چون اسماعيل جم و درويش اوغلوي يهودي كه در زمـان حاكميـت               .  يابد

بـه مناصـبي چـون وزارت رسـيدند،         )  وزيري بولنت اجويت    زمان نخست (حزب دموكراتيك چپ    
 . شمارمي رود؛ استثنايي كه در زمان حاكميت حزب عدالت و توسعه تكرار نشده است استثنا به

هاي ديني و قومي تركيه، گروه قومي كردها نسبت به سـاير            در بين گروه:  هاي قومي ـ اقليت
طوري كه توانستند حتي برخي از مناصب حساس سياسي را        اي دارند، به ها وضعيت برجسته گروه

كـرد    10 ، نـام حـدود      2002 در فهرست انتخاباتي حزب عدالت و توسعه در سـال   .  تصاحب كنند
با جهش چند برابري نسبت به انتخابـات قبلـي،         2007 خورد كه اين رقم در انتخابات  چشم مي به
هاي جامعـه     در اين فهرست همچنين عالوه بر كردها، نام چند تن از ديگر اقليت   .  نفر رسيد 50 به 

عـالوه بـر فهرسـت      .  شـود   ها و حتي بلغارها و مهاجرين نـيز مـشاهده مـي            همچون علويان، عرب
هـاي مربوطـه در       نمايندگي مجلس، در فهرست وزراي پيشنهادي دولت براي تـصدي وزارتخانـه         
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هـاي    شود كه كماكان اثري از ديگر گـروه        ، نام چهار تن از شهروندان كرد مشاهده مي2002 سال 
تـن از     5 ، عـالوه بـر      2007 در ليست منتشر شده وزاراي سـال    .  ها نيست مهم جامعه چون علوي

 .شهروندان كرد يك شهروند عرب نيز موفق به تصاحب منصب وزارت از جانب اين حزب گرديد
در قانون اساسي تركيه درخصوص احراز مناصب عالي دولتـي         :  ـ زنان و احراز مناصب سياسي

به زنان منعي وجود ندارد، اما در عمل از پتانسيل زنان در مناصب عالي دولتي جز در مواردي اندك     
در نيروي ارتش پذيرفته شدند و به مقام كلنلـي       1950 با اين وصف، زنان در دهه. شود استفاده نمي
زنـان قاضـي    .  انـد   زنان همچنين مناصب بااليي را در سيستم قضايي از آن خود كرده . اند هم رسيده

اند، زنان همچنين در برخي شهرها توانستند پست شهرداري        بسياري در اين سيستم فعاليت داشته
، فقط دو زن حضور داشـت كـه      2002 در كابينه حزب عدالت و توسعه در سال . را از آن خود كنند

، ميزان  1994 گروه مدافع حقوق زنان آنكارا در سال        .  نيز تكرار شد)  2007 (اين رقم در دوره بعدي 
كه اين مـيزان در دور دوم        درصد اعالم كرده بود، در حالي 1/15  حضور زنان در قوه مجريه كشور را

 56 عالوه بر اين، در فهرسـت    .  درصد رسيد 11/8 به  2007 حكومت حزب عدالت و توسعه در سال 
  34 .خورد چشم مي زن به 11 نفره شوراي مركزي حزب عدالت و توسعه، نام حدود 

 گيري نتيجه

هـاي سياسـي در دو        هاي حزب عدالت و توسعه در اعمال برابري    با بررسي تجربيات و تالش  
بنـدي    تـوان بـه ايـن جمـع         دوره حاكميت اين حزب بر فضاي سياسي جامعه مسلمان تركيه، مي

هـاي    در حيطه نظري، در اساسنامه و مرامنامه حـزب عـدالت و توسـعه و در بيانيـه                :  دست يافت
اعم از شهروندان مسلمان و     )  و نه الزاما اتباع ترك    (انتخاباتي اين حزب، بر برابري كليه اتباع تركيه  

هاي حق انتخاب، حق انتخاب شدن و انجام فعاليت سياسي با بياني صـريح             غيرمسلمان در عرصه
در عرصه حق انتخاب، در طول دو دوره حاكميت حزب عدالت و توسـعه، تمـام          .  تاكيد شده است

گونه محـدوديت و ممنوعيـتي همچـون ادوار گذشـته، در انتخابـات                شهروندان جامعه بدون هيچ
مختلف شركت كرده و اين حزب با احترام به حق انتخاب ملت كه در قانون اساسي تصريح شـده،     

در مقطع زماني ياد شـده، انتخابـات در         .  فضا و عرصه را براي مشاركت شهروندان مهيا كرده است 
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تركيه همواره بر پايه قانون و نظم و بـا برخـورداري از شـفافيت، نظـارت ملـي و ارزيـابي مثبـت                     
در عرصه حق انتخاب شدن، تمام شـهروندان تركيـه بـه شـرط دارا                .  المللي برگزار شده است   بين

بودن شرايطي كه در قانون اساسي اين كشور ذكر شده است، مي تواننـد از ايـن حـق برخـوردار                 
هاي شناخته شده ديني يا آنهايي كه رسماً شناسـايي            در بازه زماني ياد شده، در بين اقليت.  شوند
ها عمـالً مـشاركتي در انتخابـات از حيـث معرفـي              ها و سرياني ها، علوي اند، يهوديان، يوناني نشده

ها خودشـان عمـالً بـه         ها و سرياني يهوديان، يوناني.  اند كانديدا، فعاليت و تبليغات انتخاباتي نداشته
اين شرايط رضايت دارند و تمايل چنداني به مـشاركت در سيـستم انتخابـاتي و معرفـي كانديـدا            

دليل داشتن جمعيت درخور توجه، مطالباتي دارند كه تـاكنون مـورد توجـه        ندارند، ولي علويان به
هاي مختلف، هم در مجلس ملي و هم       هاي قومي، كردها در دوره در ميان اقليت.  قرار نگرفته است

مجلس ملـي     2007 در انتخابات   .  اند  دست آورده   هايي به ها، موفقيت در مجالس محلي و شهرداري
عنوان يك حزب كردي در ليـست         ، حزب جامعه دموكراتيك خلق به    2009 و نيز انتخابات محلي 

 . حزبي بود كه توانست وارد كارزار انتخابات شود14 
هاي مهم قومـي و     كارگيري برخي از گروه در عرصه حق احراز مناصب سياسي، اين حزب با به

ها، كردها و علويان در برخي از مناصب سياسي همچـون منـصب وزارت،            ديني جامعه چون عرب
مشاورت، نمايندگي مجلس و غيره برابري سياسي را در اين عرصـه بـه نمـايش گذاشـته اسـت؛                 

هاي يـاد شـده كـه         ها قابل توجه است، اما پاسخگوي مطالبات اساسي گروه        گونه تالش گرچه اين
اين حزب همچنين با انتصاب دو زن در منـصب وزارت،           .  باشد  جمعيت درخور توجهي دارند، نمي  

زن در شوراي مركزي حزب و        11 ،  2007 زن در فهرست نمايندگي مجلس در انتخابات سال  31 
هايي در جهت تحقق برابري سياسي برداشته         چندين تن ديگر در مجالس محلي و شهرداري، گام 

فراتر از موارد گفتـه شـده، ايـن حـزب در خـالل دو دوره زمامـداري خـويش، اقـدامات و                     . است
رود، انجـام     شمارمي اصالحاتي را در جهت تامين اصل برابري كه برابري سياسي نيز جزيي از آن به

قانون اساسي اشاره كرد كـه بـر اسـاس آن افـراد              10 توان به اصالح ماده  داده كه از آن جمله مي
بدون توجه به زبان، نژاد، رنگ، جنسيت، انديشه سياسي، دين و مذهب و غـيره در مقابـل قـانون          

. باشد  برابر است و هيچ فرد، خانواده، گروه و صنفي، در مقابل قانون از برتري خاصي برخوردار نمي       
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مندي از هر نوع خدمات در مقابـل          نهادهاي دولتي و مسئولين اداري موظفند در كليه امور و بهره  
به قسمت اخير اين     ،2004 اين حزب همچنين در سال      .  قانون، بر اساس اصول برابري عمل كنند

دولـت موظـف اسـت ايـن        .  زنان و مردان از حقوق برخوردارند   :  ماده بندي به اين شرح اضافه كرد
، حزب عدالت و توسعه بـراي   )2011 (در انتخابات اخير تركيه . برابري را با وضع قانون تامين نمايد

كرسي موجود در مجلس ملي،       550 ، توانست از    »ما همه يك ملتيم«سومين دور متوالي با شعار 
سو، ايـن فرصـت را در اختيـار حـزب عـدالت و                اين پيروزي از يك  .   دست آورد كرسي را به 326 

توسعه قرار خواهد داد كه در سايه اين موفقيت با اعتماد به نفـس بيـشتر و بـا دسـتي بـازتر، بـا                    
پرسي قانون اساسي، اين اصالحات را به سرانجام مطلوبي برسـاند؛ و از        تمسك به نتايج مثبت همه

هاي دموكراسي كه در جريان تبليغات انتخابـاتي از آن         منظور تقويت پايه سوي ديگر، اين حزب به
هـاي اساسـي      گـيري   هاي مهم اجتماعي نظير علويان و كردها را در تصميم         سخن گفته بود، گروه

 . جامعه مشاركت خواهد داد
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 درصد تعداد زنان تاريخ انتخابات رديف
 دهم درصد 74 نفر4 1954 1
 درصد1/34 نفر 4 1957 2
 دهم درصد67 نفر 3 1961 3
 درصد% 1/78 نفر 8 1965 4
 درصد% 1/11 نفر 5 1969 5
 درصد% 1/33 نفر 6 1973 6
 دهم درصد89 نفر 4 1977 7
 درصد% 3 نفر 12 1983 8
 درصد% 1/33 نفر 6 1987 9
 درصد% 5/11 نفر 8 1991 10
 درصد% 2/36 نفر 13 1995 11
 درصد% 4 نفر 22 1999 12
 درصد% 4/36 نفر 24 2002 13
 درصد% 9/09 نفر 50 2007 14

 آمار حضور زنان در ادوار مختلف مجلس . 1جدول شماره 

 گروه قومي نماينده ردبف
 كرد شوكت گورسوي 1
 كرد محمود گك سو 2
 كرد فهمي هوسرو 3
 كرد محمد اوز يول 4
 كرد احمد فاروق اونسال 5
 كرد ناجي اصالن 6
 كرد جمال كايا 7
 كرد خليل اوزيولجو 8
 كرد محمد يلدز 9
 كرد كنعان آلتين 10

 2002فهرست نمايندگان كرد مجلس كه در سال . 2جدول شماره 
 از سوي حزب عدالت و توسعه به مجلس راه يافتند 

www. konrad. org. tr Source:   

www.akp.org.ir Source:   
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   گروه قومي نماينده رديف
 كرد محمد اردوغان 1
 كرد فهمي حسرو كوتلو 2
 كرد شوكت گورسوي 3
 كرد محمد حنيف آلير 4
 كرد فاطما سالمان كوتان 5
 كرد ياشار اريلماز 6
 كرد جمال كايا 7
 كرد عبدالكريم آي دمير 8
 كرد برهان كاياترك 9
 كرد جواد ييلماز 10
 كرد يوسف چوشكون 11
 كرد كاظم آل دوغلو 12
 كرد زكرگزم 13
 كرد جمال تاسار 14
 كرد محمدمهدي اكر 15
 كرد عثمان اصالن 16
 كرد علي احسان مردان اوغلو 17
 كرد قطب الدين ارزو 18
 كرد عبدالرحمان 19
 كرد محمود دوردو 20
 كرد محمد اردوغان 21
 كرد عبدالمطلب ازبك 22
 كرد رستم زيدان 23
 كرد محمدساعيد ديلك 24
 كرد حيدر كمال 25
 كرد زكي كارابازير 26
 كرد محمود اسات گون 27
 كرد گونيت يوكسك 28
 كرد سليمان چلبي 29
 كرد گونول بكين 30

از سوي   2007فهرست نمايندگان اقليتهاي قومي و ديني كه در سال. 3جدول شماره 
 .حزب عدالت و توسعه به مجلس راه يافتند

   گروه قومي نماينده رديف
 كرد مهدني ايلماز 31
 كرد سراج الدين كاراياغيز 32
 كرد صباح الدين جوهري 33
 كرد رمضان باشاك 34
 كرد وحيا آكمان 35
 كرد ذوالفقار اي زول 36
 كرد عبدالرحمان مفيديتكين 37
 كرد ايوب جناب گولبيهار 38
 كرد چاغال آكتمور 39
 كرد مصطفي كوش 40
 كرد گولش اورهان 41
 كرد اكرام دينجر 42
 كرد هان توركمن اوغلو كاي 43
 كرد كرم آلتون 44
 كرد حسين چليك 45
 كرد احمد اينال 46
 كرد عبداهللا ولي سي دا 47
 كرد ييلماز تونچ 48
 كرد صفات كايا 49
 كرد علي گونر 50
 عرب سعداهللا ارگين 51
 عرب مصطفي اوستوك 52
 عرب عبدالهادي كاهيا 53
 عرب فوكي شانوردي 54
 مهاجر محمد موذين اوغلو 55
 علوي عمر فاروق اوز 56
 علوي فاتيح اريكان 57
 علوي ـ كرد محمد خليل دمر 58
 مهاجر بلغار ضياءالدين آكبولوت 59
 علوي شكرو آي االن 60

www.akp.org.ir Source:   
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 وزارت گروه قومي وزير رديف

 وزارت فرهنگ كرد حسين چليك 1

 وزير در امور داخلي كرد عبدالقادر اكوس 2

 وزير كار كرد زكي اركن 3

 كشاورزي كرد محمد مهدي اكر 4

وزراي كرد معرفي شده از سوي حزب عدالت و . 4جدول شماره 
  2002ها سال  توسعه براي تصدي وزارتخانه

 گروه قومي وزارت وزير رديف

 كرد وزير در امور دولتي جودت يلماز 1

 كرد وزير در امور دولتي اگمن باغيش 2

 عرب وزير دادگستري الدين ارگين صالح 3

 كرد وزير دفاع ملي محمد وجدي گونول 4

 كرد وزير دارايي محمد شيمشك 5

 كرد وزير كشاورزي محمدمهدي اكر 6

وزراي كرد و عرب معرفي شده از سوي حزب عدالت . 5جدول شماره  
 2007ها سال  و توسعه براي تصدي وزارتخانه

www.akp.org.ir Source:   

www.akp.org.ir Source:   
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 :ها پاورقي

 . 19 ، ص 1376 انتشارات ققنوس، : تبريزي، تهران، ترجمه شهرام نقشدموكراسي چيست، ديويد بنتام، . 1 

 .29 -30 ص ، ص1385 گام نو، : ترجمه جليل پروين، تهراناسالم و دموكراسي، فروغ جهانبخش، . 2 

 .31 همان، ص . 3 

انتشارات مركـز پژوهـشهاي اسـتراتژيك       :  ترجمه سيد حسين موسوي، تهران    تركيه جمهوري سرگردان،    محمد نورالدين، .  4 

 . 68 ، ص 1383 خاورميانه، 

 .69 -70 ص  همان، ص. 5 

، فـروردين و    67  ــ  66 هاي    شمارهكتاب ماه تاريخ و جغرافيا،     محمدي،  ، ترجمه علي علي»علويان در تركيه«هدي كنعان، .  6 

 . 97 -98 ص  ، ص1382 ارديبهشت 

 . 14 -18 ص  ، ص1384 ، پاييز 15 شماره فصلنامه طلوع،  »علويان تركيه،«نوري دونمز، . 7 

، زمـستان   28 سال هفتم، شماره    فصلنامه جهان اسالم،    ،  »طلبي سياسي علويان تركيه در تكاپوي هويت«اهللا فالح،  رحمت.  8 

 . 21 -22 ص  ، ص1385 

 .22 -23 ص  همان، ص. 9 

، 1386 پژوهـشكده مطالعـات راهـبردي،       گزارش راهبردي، ، »تاثير علويان بر سياست تركيه معاصر«محمدعلي قاسمي، .  10 

 .  6 ص

 http://ankara. icro. Ir      :        طياروند، وب سايت رايزني فرهنگي ايران در تركيه. 11 

 .  مجموعه مقاالت رايزني ايران در تركيه، همان. 12 

 . 1385 ، فروردين و ارديبهشت 17 شماره ماهنامه پژوهه، ، »)مصاحبه(وضعيت شيعيان تركيه «مرتضي ترابي، . 13 

 .98   هدي كنعان، پيشين، ص. 14 

 . 25 نوري دونمز، پيشين، ص . 15 

انتشارات مركز مطالعات و تحقيقـات فرهنگـي        :  تهرانزمينه شناخت جامعه وفرهنگ تركيه،  شادان پرند و زهرا سبحاني، .  16 

 .  80   ، ص1373 المللي،  بين

 .مجموعه مقاالت رايزني ايران در تركيه، پيشين. 17 

18. http://www. kheimehnews.com 

 .مجموعه مقاالت رايزني ايران در تركيه، پيشين. 19 
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 .  1383 ، تابستان و پاييز 11 و  10 هاي  شمارهفصلنامه طلوع، ، »شرايط ديني و مذهبي تركيه«حسن بدل، . 20 

 http://www. iranjewish. com       :  وب سايت جامعه كليميان ايران. 21 

 .97 محمد نورالدين، پيشين، ص . 22 

 11 نامـه شـهروند امـروز،         هفته، »بازخواني يك پرونده، نگاهي تاريخي به اختالفات كردها و دولت تركيه«فريدون نوري،   .23 

 .  55 ، ص 1386 آذر 

 . 10 -15 ص  ، ص1379 ، زمستان 4 سال اول، شماره فصلنامه نهضت،  »بحران قومي در تركيه،«كاميل كريميان، . 24 

گزارش راهبردي مركز استراتژيك مجمع تـشخيص مـصلحت       ، »پايان؛ مبارزه تركيه با كردها نبرد بي«حسن نقدي نژاد، .  25 
 . 36   ، ص1378 ، خرداد نظام

، 1380 ، پـاييز    بـولتن مركـز مطالعـات خاورميانـه       ،  »هاي مسلحانه   گيري جنبش   كماليسم و شكل  «جبار مروتي ميالن،  .  26 

 . 20 -22 ص ص

 .106 -107 ص  محمد نورالدين، پيشين، ص. 27 

  www. belgenet. Com       :          بيانيه انتخاباتي حزب عدالت و توسعه. 28 

 www. anayasa. gen. tr      :وب سايت قانون اساسي تركيه. 29 

 .125 -126 ص  محمد نورالدين، پيشين، ص. 30 
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